
ПРОТОКОЛ 

зустрічі робочої групи спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» з представниками підприємств 

 

12 квітня 2017 р. 

 

Присутні:  гарант програми Родькін Д.Й.,  

члени робочої групи: Чорний О.П., Загірняк М.В., 

Бялобржеський О.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А., Прус В.В. 

Представники підприємств: 

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», 

головний енергетик Богатирьов К.М. 

ПрАТ «Кредмаш», начальник бюро «Технічне обслуговування і  

ремонт» відділу головного енергетика Тараненко С.І 

АВМ «Ампер», директор Пасішніченко К.М. 

 

Порядок денний 

1. Про удосконалення ОНП спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» здобувачів третього освітнього 

рівня (доктор-філософії). 

2. Різне.  

Виступили: гарант ОНП проф. Родькін Д.Й., який проінформував про хід 

навчання аспірантів 1-го року навчання і про необхідність удосконалення 

ОНП. 

Виступили: директор ІЕЕСУ КрНУ проф. Чорний О.П.,, проректор з 

НПНТ доц., Сергієнко С.А. які підтримали виступ гаранта ОНП  

проф. Родькіна Д.Й.; головний енергетик ПрАТ ПГОК Богатирьов К.М. 

який відзначив, що удосконалення ОНП позитивно вплине на якість 

підготовки аспірантів як висококваліфікованих фахівців для промислових 

підприємств. 

Прийняли рішення: 

1. Погодити зміни до ОП для її удосконалення. 

 

Гарант ОНП        Д.Й. Родькін 

Директор ІЕЕСУ       О.П. Чорний 

  



ПРОТОКОЛ 

зустрічі робочої групи спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» з представниками підприємств 

 

13 квітня 2018 р. 

Присутні:  гарант програми Родькін Д.Й.,  

члени робочої групи: Чорний О.П., Загірняк М.В., 

Прус В.В., Бялобржеський О.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А., 

Представники підприємств: 

НВФ «Техвагонмаш», головний енергетик Зайцев В.І., 

ПрАТ «КВБЗ», заступник головного енергетика Горнєв К.Т., 

ПрАТ «ПГЗК», головний енергетик Богатирьов К.М. 

АВМ «Ампер», директор Пасішніченко К.М. 

 

Порядок денний 

1. Про залучення представників виробництва до проведення семінарів та 

занять зі здобувачами третього освітнього рівня (доктор філософії) 

ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

2. Різне. 

Виступили: гарант ОНП проф. Родькін Д.Й., який проінформував про 

необхідність проведення семінарів та занять, зустрічей та бесід з 

аспірантами в межах університету з залученням представників 

роботодавців для обговорення проблем і завдань досліджень, визначення 

особливостей роботи підприємств, перспективи розвитку їх 

енергогосподарств, впровадження новітніх технологій. 

Виступили: директор ІЕЕСУ КрНУ проф. Чорний О.П., доц. кафедри ЕМА 

Прус В.В., які підтримали виступ гаранта ОНП проф. Родькіна Д.Й.; 

головний енергетик «Вагонмаш» Зайцев В.І., який відзначив, що такі 

заняття будуть стимулювати здобувачів до набуття навичок практичної 

роботи з сучасним обладнанням. 

Прийняли рішення: 

2. Організувати проведення семінарів та занять з аспірантами ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здобувачів 

третього освітнього рівня (доктор філософії) 

Гарант ОНП        Д.Й. Родькін 

Директор ІЕЕСУ       О.П. Чорний 

  



ПРОТОКОЛ 

зустрічі робочої групи спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» з представниками підприємств 

 

12 квітня 2019 р. 

Присутні:  гарант програми Родькін Д.Й.,  

члени робочої групи: Чорний О.П., Загірняк М.В., 

Бялобржеський О.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А., Прус В.В. 

Представники підприємств: 

ПрАТ «ПГЗК», головний енергетик Богатирьов К.М., 

ПрАТ «Кредмаш», начальник бюро «Технічне обслуговування і  

ремонт» відділу головного енергетика Тараненко С.І., 

АВМ «Ампер», директор Пасішніченко К.М. 

НВФ «Техвагонмаш», головний енергетик Зайцев В.І. 

ПрАТ «КВБЗ», заступник головного енергетика Горнєв К.Т. 

 

Порядок денний 

1. Про удосконалення ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» здобувачів третього освітнього рівня (доктор 

філософії). 

2. Удосконалення навчального плану підготовки здобувачів третього 

освітнього рівня (доктор філософії) ОНП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

Виступили: 1. Гарант ОНП проф. Д.Й. Родькін, який проінформував про 

хід навчання аспірантів і про необхідність удосконалення програми. 

2. Заступник директора ІЕЕСУ КрНУ доц. кафедри САУЕ 

Зачепа Ю.В. щодо змін до кількості та процедури вибору дисциплін 

вибіркової компоненти та необхідності введення дисципліни «Науково-

педагогічна практика» до обов’язкової компоненти освітньої програми. 

 

У обговоренні прийняли участь ректор КрНУ проф. Загірняк М.В., нач. 

відділу ПрАТ «Кредмаш» Тараненко С.І., директор АВМ «Ампер» 

Пасішніченко К.М. які підтримали пропозиції робочої групи. 

Прийняли рішення: 

1. Погодити зміни до ОНП для її удосконалення. 

2. Удосконалити навчальний план з урахуванням запропонованих 

пропозицій. 

Гарант ОНП        Д.Й. Родькін 

Директор ІЕЕСУ       О.П. Чорний 


